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భృక్త రహిత తారక్ రాజ యోగము, దాని పరమారథము: 
క్రమయొక్క దుష్ఫలితములను తొలగ ించుట, శాశ్వతతవమును నెలకొలపుట 

విష్య సూచిక్: 

1. పరమాతమ యొక్క సృష్టి లో విశ్వము,  భూమి, మానవులప 
2. భృక్త రహిత తారక్ రాజ యోగము, మాసిర్ సట.వి.వి. 
3. గురుదేవ్ VPS     
4. గురుదేవ్ AVS  
5. మాసిరు గార  యోగ ప్ాారధన పదద తి  
6. Prayer: English    
7. భూమియొక్క పర ణామము (Evolution of Earth) 
8. భూమి మీద ప్లే ట్ టెకాి నిక్స్, ఊరధవ చలనములప (Plate Tectonics and Vertical Movements) 
9. గ ిండ్ావనా మహా ఖిండము, లారెనిియా మహా ఖిండమును  నూూ ఇింగాే ిండు - క్నెడి్యన్ షీ్ల్్డ భూభాగమున ఢీకొనుట    
10. భారత ఉపఖిండము, ఇిండి్యన్ ఓష్న్ ర డ్జె స్ ప్ాాింతములలో గత మిలియన్ సింవత్రముల కాలములో నిరింతర మారుులప 
11. తజనుగు క్వితవములో భూభౌతిక్ రహసూములప వెలేడి్     
12. భూమి యొక్క  జియోమాగెెటిక్స ధ్ుా వములప   
13. జీవ పర ణామము (Biological Evolution), మానవ పర ణామము (Human Evolution)       
14. పరమాతమ, జీవాతమల శాశ్వతతవము (Eternity of Paramatma and Jeevatma) 
15. అనుబింధ్ము: సృష్టి  క్రత బాహమల యొక్క వయసు్ 
16. అనుబింధ్ము: ఆధ్ునిక్ ఖగ ళ భౌతిక్ శాసత రము (Modern Astrophysics) ఆధారముగా మన సౌరక్పట ింబము, భూమి 

యొక్క వయసు్ 
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భృక్త రహిత తారక్ రాజ యోగము, దాని పరమారథము: 
క్రమయొక్క దుష్ఫలితములను తొలగ ించుట, శాశ్వతతవమును నెలకొలపుట                                                                                        

రచన: విసా్ అప్ాురావు (జూనియర్) 
(ఆశ్వీయుజ శుద్ధ  విదియ 10 అకటి బర్ 2018) 

పరమాతమ యొక్క సృష్టి లో విశ్వము,  భూమి, మానవులప 

            “పరమాతమక్ప నామ, రూపములప లేవు. పరమాతమ విశ్వమింతా వాూప్టించివునాెడు. ఆయన పాతీ క్లుములోనూ 
ఒక్ బాహమను సృష్టి రచనకె,ై ఒక్ విష్ణు వును విశ్వ రక్షణకటసము, ఒక్ శివుని క్లాుింతమిందు విశ్వమును పాళయములో 
లయము చేయడ్ానిక,ి క్ూడ్ా సృష్టి సాత డు. బాహమక్ప సహాయము చేయడ్ానిక ిసూరూ, చిందా, క్పజ, బుధ్, గురు,శుక్ర, శ్ని, అనే 
ఏడు గరహములను క్ూడ్ా సృష్టిసాత డు. పరమాతమ ఆదశేానుసారముగా సపత గరహములప భూమిని, భూమి మీద వుిండ్ ే
మానవులను, ఇతర జీవులను నియింతిాసుత నాెయి. సూరుూడు రక్త, మాింసాలను, చిందుా డు చరమమును, క్పజ, గురులప 
ఎముక్ల ములపగ (బో న్ మార ), బుధ్ుడు బుదధధ , తజలివి తేటలను, శుక్పర డు తేజమును, శ్ని ఎముక్లను, నరములను 
తయారు చసేుత నాెయి. 

భృక్త రహిత తారక్ రాజ యోగము, మాసిర్ సట.వి.వి. 

             ఈ విధ్ముగా విశ్వమునక్ప 14 క్లుములప, అనగా 27 మహా యుగములప, లేక్ 12,096 కటటే సింవత్రములప 
గడచినాయి, ఈ దశ్లో పరమాతమక్ప ఈ విశావనిె, మానవులను, ఇతరులను శాశ్వతముగా నుించాలని కటర క్ క్లిగ నదధ. ఈ 
కారూము యోగము దావరా గాని సాధ్ూము కాదని, దానిక ిభృక్త రహిత తారక్ రాజ యోగమును ప్ాారింభము చయేిించారు. భృక్త 
అనగా పూరవపు జనమల క్రమలప. రహిత అనగా వాటిని లేక్పిండ్ాచయేడము. రాజ యోగము అనగా క్పట ింబ జీవనము 
చేసూత  యోగసాధ్న చేయడము. ఈ 'నూతన యోగము'నక్ప 'స  ింటిఫటక్స యోగము' అని గూడ ప్లరు గలదు.  

                పరమాతమ ఈ నూతన యోగ సాధ్నక్ప క్పింభ కటణములోని శ్రర క్ించుప్ాట ివెింకాసావమి రావు (మాసిర్ సట.వి.వి.) 
గార ని ఎనుెకొనాెరు. శ్రర వారు 1868 ఆగసుి , 4 తేదనీ ఉదయము 10 గింటల 20 నిమిష్ములక్ప ధ్నిష్ఠ   నక్షతామున, అమామళ్ 
సతాము, క్పింభకటణములో జనిమించారు. పరమాతమ యోగమునక్ప సింబింధధించిన - నియమనిబింధ్నలప, సూచనలప, 
ఉపదశేాలప, తదధతర విష్యములప హిమాలయ పరవతములలలో నివసటించుతణనె మహాతణమలక్ప పింపగా, వారు 
వాటనిెటిని ఎిం.టి.ఏ. (MTA) దావరా శ్రర క్ించుప్ాట ివెింకాసావమి రావు గార కి అిందచేశారు.  పరమాతమ ఆదశే్ము పాకారము 
శ్రర వెింకాసావమి రావు గారు భూమిమీద మానవ దహేములో శాశ్వతతవము (ఎటర ెట)ీ సాథ పన కెై భృక్త రహిత తారక్ రాజ 
యోగము సాధ్న చేశారు. కొింత కాలముతరువాత శ్రర వెింక్సావమి రావు గార ని మాసిర్ సట.వి.వి. అని నియోగ ించుట జర గ నదధ. 
వారు వారు నూతన యోగమును 30.05.1910 తేదీన, సమయము 8.30. P.M. లక్ప ప్ాారింభించారు.1910-1922 
సింవత్రములలో తమ యోగములో 752 మిందధ మీడ్ియములక్ప (శిష్ణూలక్ప) ఇనీసటయిేష్ను (ఉపదశే్ము) నిచాారు. ఈ 
యోగములో ప్ాాణాయామము, ఆసనముల అవసరింలేదు. 
                   పూరుపాయతెము తరువాత శ్రర మాసిరు గారు మానవ సృష్టి కి అణువు కారణము అని  క్నుగొనాెరు. అణువు 
ఒక్ జనమనుిండ్ి తరువాతి జనమక్ప క్రమ ఫలములను తీసుక్పని వెళతత నెదధ. క్రమ ఫలములను మానవ శ్రీరమునుిండ్ి 
బయటక్ప విసటర వసేటన గాని మానవ శ్రీరము శాశ్వతముగా నుిండజాలదు. జనమసమయమున ప్ాాణము అనే సటథ రతవము 
మానవ శ్రీరములో వాయురూపమున పావేశిించును. భౌతిక్ శ్రీరమున ప్ాాణమునెింత కాలము జీవము వుిండును. 
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ప్ాాణము వెడలిన తరువాత జీవక్ళ ఉిండదు మరణము సింభవిించును. మానవ శ్రీరములో నాడ్మీిండలముదావరా 
ప్ాాణవాయువు సించర సుత నెదధ. నాడ్ీమిండలము నక్ప విడ్ిపో్ వు సవభావము గలదు. శ్రీరమును కాలిాతే అదధ ప్ాాణమును 
కటలోుయి నశిించును.   
                  భకిత శ్రదధ లతో యోగము యొక్క నియమనిబింధ్నలను తణ.చ.ప్ాటిించుతూ పదధసింవత్రములప ప్ాారధన చసేటతే 
పాసుత త జనమలోని, పూరవజనమలలోని క్రమ ఫలములప పాక్ింపనల (vibrations) దావరా విసటర వేయబడును. వె బరాష్నులప 
నాడ్మీిండలము దావరా వసాత యి. సావధానింగా సాధ్క్పనక్ప  జాా నము క్లపగుతూ  డ్జవలప్ మింట్ జరుగుతణిందధ. యోగ ధాూన 
సాధ్న సమయములో సుసటథ రింగా నుిండ్ే నాడ్ీమిండలము ఏరుడును. నూతన నాడ్ీమిండలిం పాసుత తమునె నాడ్ీ వూవసథ లో 
లోపలి టయూబ్ గా శాశ్వతముగా సటథ రపడును. దాని దావరా పాసర ించే ప్ాాణ వాయువు మానవ శ్రీరమునుిండ్ి ఎనెటికీ 
నిష్ ర్మిించదు. ఈపూరు వూవసథ  దావరా ఏరుడ్ని మానవ శ్రీరము రూపభరదము, క్షయములప లేక్పిండ్ా శాశ్వతముగా నుిండు 
సటథ తిని ప్ ిందును.   
                  సృష్టి  క్రత విశ్వమును సువూసీథ క్ర ించడ్ానికి తాతాకలిక్ సవర ింపులప (temporary adjustments), అనేక్ కటరు్లప 
(courses), నిబింధ్నములప (regulations) విశ్వములోనికి మాసిర్  గార  దావరా పావశే్బటటాి రు. నిబింధ్నలలో: భగవింతణని 
నిబింధ్నలప (God’s regulations), గరహముల నిబింధ్నలప (planetary regulations), నక్షతాముల నిబింధ్నలప (nakshatra 
regulations), తధాసుత  దవేతల నిబింధ్నలప (tadhastu devata regulations), సీత ర దవేతల నిబింధ్నలప (sthree devata 
regulations), ఋష్ణల నిబింధ్నలప(rishi regulations) – మొదల  నవి గలవు ... భవుతిక్  శ్రీరము శాశ్వతతవము నకెై 
సుమారు 900 ప్  గా నిబింధ్నలను 1910 లో  హేలీస్ కామెట ి  దావరా విశ్వములో పావేశ్బటటిడము జర గ నదధ. ఆ రెగుూ 
లేష్నులప పాసుత తము విశ్వములో పనిచసేుత నెవి. పాసుత త కాలింలోనూ, భవిష్ూతణత లోనూ మన అింతర క్షములోనూ, భవుతిక్ 
పాపించములోనూ అనేక్ రక్ముల  న ఉపదావములప, నె సర ి క్ మారుులప సింభవిించనునెవి. ఈ బృహతాకరూములోను మాసిర్ 
గారు మీడ్ియింలను భాగసావములను చశేారు. యోగము పర పూర త కాగానే మానవులక్ప ఆక్లి,దపుులప, నిదా వుిండవు.  
                పాతీ మానవునిలోను క్పిండలిని అనే మాలిక్ూూల్డ (పరమాణు సముదాయము) గలదు.క్పిండలిని  
మూతాా వయవములప, ప్లగులప మధ్ూ వునెదధ. అింతర క్షములో ఒక్ కాసటమక్స క్పిండలిని గలదు. దానిలో కటటే 
కొలదధమాలిక్ూూలపలప నిక్షపిత మైెనవి. యోగ సాధ్క్పడు ప్ాారధన సమయములో కాసటమక్స క్పిండలినిని తటిినటెలే తే అదధ 
మానవక్పిండలినిని క్దధప్ట అతని పూరవజనమల క్రమ ఫలములను తజలపపును. అతను మాసిర్ గార  దావరా పరమాతమను తన 
పూరవక్రమల ఫలములను  తొలగ ించమని వడేుకొనవల ను.   
               యోగ సాధ్క్పడు పాతి ర జూ ర జుక్ప మూడు సారుే  ప్ాారధన చేయాలి. ఉదయము 4 - 8 am, సాయము వళేలో 4 - 8 
pm మధ్ూను, రాతిా పడుక్పనమేుిందు వొక్ ర వూూ ప్ాారధనను చేయాలి. సూరూ  గరహము ఉదయము 4 గింటలప నుిండ్ి 
సాయింతాము 4 గింటల వరక్ప విశ్వము (కాసో మస్)ను శాసటించును. చిందుా డు కాసో మస్ ను సాయింతాము 4 గింటలనుిండ్ి 
మరుసటి దధనము ఉదయము 8 am వరక్ప శాసటించును. ఒక్ దధనము ప్ాారధన ఒక్ జనమ యొక్క క్రమ ఫలములను 
తొలగ సుత ిందధ. విరామమము లేక్పిండ్ా శ్రదధ తో లోపము లేక్పిండ్ా  పాతి దధనము ప్ాారధన చేయాలి. క్నీసము 10 సింవత్రముల 
ప్ాారధన అవశ్ూముగా చేయాలి. 
                పాతీ మనిష్టకి ఒక్ ప్టటయూటరీ గరింధధ గలదు. ప్టటయూటరీ గరింథధలో అసింఖాూక్  క్ణములప గుమిక్ూడును.పాతీ క్ణము 
ఒకొకక్క ర గమునక్ప ప్ాాతినిధ్ూము వహిసుత నెదధ.1916లోనే మాసిరు గారు భౌతిక్ శ్రీరములో 4448 రక్ముల ర గములను 
గుర తించారు. కాసామసులో ఒక్ కాసటమక్స ప్టటయూటరీ గలదు. దానిలో కటటే కొలదధ మాలిక్ూూల్డ్ జమ అయినవి. పాతీ 
మాలిక్ూూలపమీద అసింఖాూక్ముల  న సూక్షమ అణువులప జమ అయి, పాతి క్ణము వివిధ్ ర గములక్ప  సింబింధధించినవిగా 
నునెవి. ఒక్ ర గ ని టాీట్ చేసల వూకిత కాసటమక్స ప్టట ూటరీని ఆర గమునక్ప సింబింధధించి టచ్ చసేలత , అదధ వెింటనే మాసిర్ సట.వి.వి. కి 
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ర లీఫ్ కొరక్ప ర పో్ రి్ చేసుత ిందధ. విెంటనే ర గ కి ర లీఫ్ క్లపగుతణనెదధ.టాీట్ చసేల వూకిత శ్రదధ ,భక్పత లతో, అక్పింఠ త దీక్షతో, 
పూరువిశావసముతో లోలోన గమనిించుతూ యోగా నియమనిబింధ్నలను 10 సింవత్రములప నిరవిధధక్ముగా  
అనుసర ించినచ , ప్  నగల ఉతత మాధధకారులప టాీటెమింట్ శ్క్పత లను సాధ్క్పనక్ప అనుగరహిించగలరు. సాధ్క్పడు శుదధ  శాకాహార , 
ప్ గ తాగని వాడు, మదూము సలవిించక్పిండ్ా నుిండ్వేాడు కావల ను.                           
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Master C.V.V 

                                    మాసిర్  సట.వి.వి., MTA, One Point చితాము                                             
                                                      *చూడుడు: http://www.mastercvv.com/  

           గరహములప, ఋష్ణలప, దేవతలప, నక్షతాములప మొదల  నవి భూమిని, మానవదహేములను నియింతిాసుత నాెయి. అవి 
చాల శ్కితవింతమైెనవి. మాసిర్ గారు మొదట వాటనినిెటిని, ఆ తరువాత భూమిని, మానవ దేహానిె నియింతిసాలత గాని మానవ 
శ్రీరములో శాశ్వతతవ సాథ పన సాధ్ూముగాదని తలచారు. ఆవిధ్ముగా చేసట, తరువాత వారు భూమిక ిఒక్ హార్ె క్వర్ 
(horncover) తయారు చేసారు. ఆ క్వర్ భూమిని క్పపుక్ూలక్పిండ్ా కాప్ాడుతణిందధ. పాసుత తము మానవ దహేములో 
జీవాణువులలో కొనిెలోపములపనెవి అని వానిని సింసకర ించి, పాసుత తము జీవరాశి వునె భూమి, దానితో బాట గా సౌర 
క్పట ింబములోని గరహముల నిరామణములోని కొనిె లోపములను గూడ్ా, సింసకర ించిన గానీ ఇదధ సాధ్ూము కాదని MTA, 
వన్ ప్ాయిింట్ ల ఆదశే్ము పాకారము కొనిె కటరు్లను 1912-1922 సింవత్రముల మధ్ూను తన మీడ్ియముల చేత 
చయేిించారు. 1922 లో ఆ కారూములనిె పూర త అయినవని, ఇక్ ముిందు కటరు్లప చేయవలసటన అవసరము లేదనీ, తన 
నామ సమరణ “మాసిర్ CVV నమసాకరిం” అని ధాూనము చసేలత  సరవ కారూములప సింపనెము కాగలవని శిష్ణూలక్ప 
ఆదశే్మిచాారు. శ్రర వారు 1922 మే 12 న క్పింభకటణము లొ శ్రరీతాూగము చసేట క్నుమరుగయాూరు.   

 
గురుదవే్ VPS      
              మాసిర్ గార  ఆదశే్ము పాకారము వార  శిష్ణూ లలో అగరగణుూలప శ్రర పాభాక్ర శాసటత ర గారు (మీడి్యిం సింఖూ 330, 
యోగములో చేర న తేదీ: 22 జూన్ 1916). గురుదేవులప శ్రర పాభాక్ర శాసటత ర గారు భకిత శ్రదధ లతో నిరింతరాయముగా 12 
సింవత్రములప (1916 -1928 సింవత్రముల మధ్ూను) యోగ సాధ్న చశేారు, ఆకాలింలో మదాా సులో వునె యోగ 
మీడ్ియింలతో వారు సాధ్న చశేారు. 1928 నుిండ్ి వారు అనేక్మిందధ యోగమితణా ల అనార గూములను మాసిర్ గార  యోగ 

http://www.mastercvv.com/
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ప్ాారధన దావరా నయము చశేారు. చజనె ె నుిండ్,ి ఆింధా్, తమిళనాడు ప్ాాింతములనుిండ్ి చాలామిందధ వార  టాీటెమింట్ దావరా 
సవసథ త ప్ ిందారు. శ్రర పాభాక్ర శాసటత ర గారు 1912-1939  సింవత్రముల కాలములో మదాా స్ ఓర యింటల్డ మానుూసట ర్పి్ట్్ ల  బారీ 
(ప్ాాచూ లిఖిత భిండ్ాగారము) లో తజలపగు పిండ్ితణలప గ పనిచేసట ర టె ర్ అయినారు.       
              తరువాతి కాలములో (1939-1950 సింవత్రముల మధ్ూను) శ్రర శాసటత రగారు తిరుపతిలోని శ్రర వెింక్టేశ్వర 
ఓర యింటల్డ క్ళాశాలలో తజలపగు పిండ్ితణలపగాను, తిరుమల తిరుపతి  దవేసాథ నము వార  అనెమాచారూ వాఙ్మయ 
పునరుదధ రణ కారూములోను పనిచేసారు. ఆ కాలింలోనూ వారు మాసిర్ గార  యోగ సాధ్నను కొనసాగ ించి ఆింధా్  దేశ్ములోని 
కొనిె విందలమిందధ అనార గూములను తొలగ ించి వార కి సవసథ త చేక్ూరాారు. శ్రర శాసటత రగారు తిరుపతిలో 1950 ఆగసుి   29 న 
తిరుపతిలొ శ్రీరతాూగము చసేట క్నుమరుగయాూరు. శ్రీరతాూగము నక్ప ముిందు శ్రర శాసటత ర గారు రచిించిన వార  ఆతమ క్థ 'పాజాా  
పాభాక్రము' ను  1951లో శ్రరపాభాక్ర మితామిండలి (చజనె ె -తిరుపతి) వారు పాచురణ చేశారు.వార  ఆతమ క్ధ్లో మాసిర్ CVV 
గార  యోగము దావరా వార కి క్లిగ న సావనుభవములను విశ్దీక్ర ించారు. ఆింధా్ దశే్ములో విశషే్ ఆదరణ కారణముగా వార   
పుసత క్ము అనేక్మారులప పునరుమదాణ గావిింప బడ్నిదధ. ఈ మధ్ూ కాలములో పాజాా పాభాక్రము - ఆింగేము, తమిళము, 
హిింద,ీ క్నెడ భాషానువాదములప గూడ పాచుర ింపబడ్ినవి.  

చూడుడు: ఇింటరెెటలే  'పాజాా పాభాక్రము' పుసత క్మును  ప్టడ్ఎిఫ్ ఫ  ల్డ రూపములో డ్ౌనలే డ్ చసేుక్పని చదువ 
వచుాను. 
https://archive.org/details/PragnaPrabakaramuSriVeturiPrabhakaraSastri1951212P9000000004275/page/n0  
https://ia600404.us.archive.org/35/items/PragnaPrabakaramuSriVeturiPrabhakaraSastri1951212P9000000004275
/Pragna%20Prabakaramu_Sri%20Veturi%20Prabhakara%20Sastri_1951_212%20P_9000000004275.pdf  
 

గురుదవే్ AVS 
               ఓర యింటల్డ క్ళాశాలలో శ్రర పాభాక్ర శాసటత ర గార  శిష్ణూల  న శ్రర అరాక్ము ఉదయగ ర  శ్రరనివాసాచారుూలప (Sri 
A.V.Srinivasacharyulu) గారు యోగమును 1966-2006 మధ్ూను సువూవసీథ క్ర ించారు. మాసిర్ CVV గార  
ఆదశేానుసారముగా శ్రరనివాసాచారుూలప గారు అప్ారమైెన మాసిర్ గార  నలట ్నూ, డయరీలనూ, మహాతామస్ ల టర్్ నూ, 
పాకాశ్ింలోక ితీసుక్పని వచాారు. మాసిర్ గార  సాహతిాూనిె ఇింటరెెటలే  అిందర క ిఅిందుబాట లో నుిండ్ేటట ే  చేశారు. 
                చూడుడు: http://www.mastercvv.com/   
               ఇింతేగాక్ మాసిర్ CVV గార  ఆదేశానుసారముగా శ్రరనివాసాచారుూలప గారు క్పింభకటణములోను తూరుు డబీర్ 
వీధధలో  శ్రర మాసిర్ గారు నివసటించిన వార  గృహమును వేలింలో కొని, పునర ెర మించి,  యోగ మితణా లక్ప ప్ాారధన వసతణలప, 
భోజన శాలను క్లిగ ించిించినారు.   

మాసిరు గార  యోగ ప్ాారధన పదద తి  
మాసిరు గార  ప్ాారధనలో ఈ కిరింద విధ్ముగా సమరణ చేసుకటవాలని శ్రర  శ్రరనివాసాచారుూలప గారు తజలియచేసారు.  
           “సత్ింక్లుింతో ఈవిధ్ముగా ప్ాార ధించిండ్”ి:                                                                                                                                      
- ప్ాారధన -                                                                                                                                                                                                
“మాసిర్  సట.వి.వి. నమసాకరము” 
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“నేను, ఈ పాపించమూ సుఖింగా ఉిండ్ాలి. పూరవ జనమ క్రమ, ఈ జనమ క్రమ, తొలగ ప్ో వాలి. నా ఈ జనమక్ప ఒక్ 
అణువు కారణము. ఆ అణువు ఎనలె జనమల నుిండ్ ిప్ాప్ాలప మోసుకొనివచిా, ఈ జనమలో క్షాి లప, ర గాలప, 
క్లిగ సుత ిందధ. ఆ అణువు లోని దో షానిె తొలగ ించి, నాక్ప వెింటన ేసవసథ త చేక్ూరాాలి. రక్తమాింసాదులతో క్ూడ్ిన 
ఈశ్రీరింతోన ేనేను ఎటర ెటీని మరుజనమలో కాదు, ఈజనమలోనే ప్ ిందేటట ే  అనుగరహిించమని ప్ాార ధసుత నాెను.  
మాసిర్  గారూ! మీరు సశ్రీరింగా వెలసట, ఎటర ెటీని ఈ భూమిప్   నెలకొలాులని ప్ాార ధసుత నాెను నమసాకరమ్”.  

గమనిక: ఎవర ైనా బల్హీనంగా  ఉనాా, వ్ాాధుల్తో బాధపడుతూ ఉనాా, పడుకొని ఈ క్రంద ివిధంగా  . ప్ాార్ధంచండ.ి 
1. మీక్పనె వాూదులనిెింటినీ మాసిరు గార కి వినెవిించి వెింటన ేనివారణ కావాలని ప్ాార ధించిండ్.ి     
2. ఎవరెైనా బలహనీింగా ఉింటే పడుకొని “మాసిరుగారూ! నాక్ప ‘పేింటీ ఆఫ్ ప్ాాణ సప్ లే ’ ఇింకా 'విగర్ సప్ లే ' 

పాసాదధించిండ్”ి అని ప్ాార ధించిండ్.ి              

Prayer: English 
“Master CVV Namaskaram” 
You must give thought as follows: 
    “Please make the entire Universe and myself Happy.  
     The past and present karmic effects be evaporated.  
     Atom is the cause for my birth.  
     Any defects in this Atom, it shall be rectified.  
     I must stand as Physically Eternal with flesh and  
     blood in this birth only but not in the next birth.  
     Namaskaram”. 
     If anyone is feeling weak or with any ailment,  
     then one must lay down and pray:  
     "Master please supply Plenty of Prana and Vigour."  
     Immediately one must get relief.    

 

                                                              
                                                     
                                       మాసిర్  సట.వి.వి.                గురుదేవ్  VPS                గురుదేవ్ AVS     
భూమియొక్క పర ణామము (Evolution of Earth) 
       ఆధ్ునిక్ రేడ్ియోమెటాిక్స డ్ేటిింగ్ పాకారిం భూమి యొక్క వయసు్ 4.54 బిలియన్ సింవత్రములని నిరాధ ర ింప 
బడ్నిదధ. భూమి మీద పాసుత తమునె భూభౌతిక్ సవరూపము (Geophysical Shape) పూరవము భనెముగ నుిండ్దేధ. 4000 
మిలేియన్ -2500మిలేియన్ (Ma) సింవత్రముల పూరవము కాలము   ఆర కయన్ ఈరా (Archaeon era) అని 
ప్టలపవబడుతణిందధ. 2500-540 మిలేియనే(Ma) పూరవ కాలము ప్ ా టెర జోయిక్స (Proterozoic) ఈరా (era) అని 
ప్టలపవబడుతణిందధ. భూగరభ శాసత రజాులప ప్   రెిండు కాలములను క్లప్ట ప్ీాకేింబాియన్ (Precambrian) ఈరా అనిగూడ 
పాసాత విసుత నాెరు. ఆ కాలమున భూమి ప్  న గల భూఖిండముల సవరూపము, విసత ృతి పూరుముగా తజలియక్పనెదధ. కానీ ఆ 
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కాలమునక్ప చజిందధన  ప్ాాచీన శిలలప - ఆర కయన్ జాయిస స్ (archaean gneisses), గార నె ట్ శిలలప - పాసుత త ఇిండ్ియన్ 
ప్ నిను్ల (Indian Peninsula), ఆసలి ేలియా, ఆఫటాకా, దక్షణి, ఉతత ర అమెర కా ఖిండములలో గుర తింపబడ్నివి.  
          భూగరభ శాసత రజాులప 570 మిలేియనే(Ma)  పూరవ కాలమున అపుటి భూమిప్  నగల ఏకెైక్ ఖిండము ప్లింజియా  అని 
గుర తించారు.  తరువాత కాలములో భూమి అింతరాభగమైెన అపుర్ మాింటిలప (Upper mantle) లోని దావరూపము(మేగామ – 
magma) భూమి పయికి  ఉబికి వ చిా, తరువాత కాలమున  చలాే ర  శిలారూపమును ప్ ిందధ, వాతావరణ పాభావములప 
కారణముగా వరిములలో ఆ శిలలప శిధధలమయి సముదాములో స డ్ిమెింటేయి, మళ్ళీ ఆ సముదాగరభములోని స డ్ిమెింట ే , 
పయికి  వచిా - ఈవిధ్ముగా వివిధ్ కాలములలో ప్ీర యాడ్ిక్స  స  కిలప్లలో పర వరతనలప ప్ ిందధనాయి. ఆ తరువాత 150 
మిలియన్ సింవత్రముల కిరతము రెిండు మహా ఖిండములప – లారెనిియా (Laurentia), గ ిండ్ావనా (Gondwana) - 
ఏరుడ్నివని గుర తించడము జర గ నదధ.  ఉతత ర అమెర కా, గీరనాే ిండు, యూర ప్ట్, అసటయా భూభాగములప క్లసట లారెనిియా 
మహాఖిండము గాను, దక్షిణ అమెర కా, ఆఫటాకా, భారత ఉప ఖిండము, ఆసలి ేలియా, అింటారకటికా, అనిె క్లసట గ ిండ్ావనా 
మహాఖిండము గాను,  నుిండ్వేని భూభౌతిక్ శాసత రవేతత లప క్నుగొనాెరు. 

భూమి మీద ప్లే ట్ టెకాి నిక్స్, ఊరధవ చలనములప (Plate Tectonics and Vertical Movements) 
                 అచిర కాలములో మహాఖిండముల మీద పగుళతే  యిేరుడ్,ి ప్లే ట ే గా నవి రూప భరదము ప్ ిందధనవి. ఆ పగుళతే  
లోతణ మహాసముదాములలోని పరవతశేరణులప డ్ీపో్ ష్న్ ర డ్జె స్ (Deep Ocean Ridges) దగిర ఏరుడ్నివి. భూఖిండముల 
సర హదుద లలో భూమిమీదధ పగుళతే  పాసుఫటింగా ర ఫి్ట వాలీస్ (Rift Valleys) గాను పాక్టితమైె నవి. డ్పీ్ట్ ఓష్న్ ర డ్జె స్, ర ఫి్ట 
వాలీస్, వాటతిో బాట  అగ ెపరవతములప, భూక్పింపములప ఏరుడుతణనెవి.   ఆ తరువాత భూఖిండముల మీద ప్లే ట ే  
విడ్ిప్ో యి, మెలేగా క్దులపతూ పాసుత తిం వునె సాథ నముల దగిరక్ప వచిానవి. వానిలో భారత ఉపఖిండిం ఆసటయా 
ఖిండమును, చొచుాక్పని ముిందుక్ప క్దలపతణిండము చేత హిమాలయ పరవతములప ఏరుడ్నివి. హిమాలయ 
పరవతములేరుడ్ని పాదేశ్ములో 150 మిలియన్ సింవత్రముల కిరిందట టెథధస్ (Tethys) అనే మహా సముదాముిండ్దేధ. ఆ 
తజథధస్ మహాసముదాము పూరవము యూర ప్ట్ ఖిండము ముిందు వరక్ప విసత ృతమయి ఉిండ్దేధ. ప్లే ట్ టెకాి నిక్స్ 
(PlateTectonics) కారణముగా పదధ మిలియన్ సింవత్రములనుిండ్ ీనేటికీ గూడ్ా   నిరింతరింగా భూమి మీద ఊరధవ 
చలనములప (వర ిక్ల్డ మూవెమింట్్ - Vertical Movements) జరుగుతణనాెయి.   

గ ిండ్ావనా మహా ఖిండము, లారెనిియా మహా ఖిండమును  నూూ ఇింగాే ిండు - క్నడె్ియన్ ష్ీల్్డ భూభాగమున ఢీకొనుట    
              అమెర కా సింయుక్త రాషేి్ముల(USA), పూర వతత ర భూభాగము నక్ప నూూ ఇింగాే ిండు అని ప్లరు గలదు. 
ఆప్ాాింతము దాని ఉతత రమున కెనడ్ాలోని భూభాగములను క్లిు కెనడ్ియన్ ష్ీలప్  అని ప్లరొకింటారు. ఈ భూభాగములో 
ప్లలియోజోయిక్స(Palaeozoic) (500-250 మిలియన్) సింవత్రముల కాలములో ప్ీర యాడ్ిక్స స  కిల్డ్ దావరా 
అపులాచియాన్(Appalachian) పరవత శేరణులప ఏరుడ్నివి. అదేకాలమున లారెనిియా, గ ిండ్ావనా ఖిండములప ఢీకొనిన చ ట 
అపులాచియాన్ పరవత శేరణులప పాసుత త హిమయ పరవత శేరణుల క్నాె ఎతణత లో  వుిండ్నివి. ఆ తరువాతి కాలమున ఇర ష్న్ 
కారణముగా, అవి క్ర గ  పాసుత తము వునె ఎతణత  క్ప దధగ నవి. ఈ కెనడ్ియన్ ష్ీలప్ లోను పాసుత త ఇిండ్ియన్ ప్ నిను్ల (Indian 
Peninsula), ఆసలి ేలియా, ఆఫటకాా, దక్షణి, ఉతత ర అమెర కా ఖిండములలో గుర తింపబడ్ని ప్ాాచీన శిలలప – ఆర కయన్ (Archean) 
జాయిస స్ (gneisses),గార నె ట్ (granite) శిలలప - నేటికీ క్నిప్టసుత నెవి. 
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భారత ఉపఖిండము, ఇిండ్ియన్ ఓష్న్ ర డ్జె స్ ప్ాాింతములలో గత మిలియన్ సింవత్రముల కాలములో నిరింతర మారుులప         
                భారత ఉపఖిండమున నరమదా, గ దావర ,క్ృష్ు , నదులప ర ఫి్ట వాలీస్ గుిండ్ా పావహిసుత నాెయి. కొనిె చ టే 
భూఖిండముల భాగములప కిరిందధక ిదధగ  సముదాములోనిక,ి కొనిె చ టే భూఖిండముల భాగములప ప్  క ిలేచి మారుులప 
జరుగుతణనాెయి. అిండమాన్, నికటబార్ దీవులప ఇిండ్ో నషే్టయన్ ఆర ాప్ లాగ , ఇిండ్యిన్ ఓష్న్ ర డ్ిె లతో క్లపసుత నెవి. 
వాటమిదూను అగ ెపరవతములప,భూక్ింపములప క్లపగుతణనెవి. సుమతాా , ఇిండ్ో నేష్టయా సముదా ప్ాాింతమున 2004 
సింవత్రిం, డి్శ్ింబర్ 26, తేదీన 9.1 మాగ ెటయూడ్ గల భూక్ింపమేరుడ్ ిసముదాములోను 100 అడుగుల ఎతణత  
మహాతరింగములప తణ్నామీగ పాయాణము చసేట హిిందూమహా సముదాము చుట ి ను వునె 14 దేశ్ములలో 2,30,000 
జనుల నషి్మైెనదధ. అిందులో దక్షణి భారత, సటింహళ, థాయిలాిండ్ దేశ్ములలో అతూధధక్ నషి్ము క్లిగ నదధ. ఆ విపతణత క్ప 
కారణము ఇిండ్ియన్ ఓష్న్ టెకటి నిక్స ప్లే ట్, బరామ ప్లే ట్ కిిందధనిించి చొచుాకొనుట కారణముగా జర గ నదధ! ఆ తరువాత 18 
September, 2018 న మధ్ూ  సులవేసట, ఇిండ్ో నషే్టయా ప్ాాింతమున 7.4 మాగ ెటయూడ్ గల భూక్ింపము సింభవిించి, దాని 
తోబాట  తణ్నామీ సముదా తరింగములప కారణముగా సుమారు 844 జనుల నషి్ము క్లిగ నదధ.      
            అింతేగాక్ భారత ఉప ఖిండము సముదా తీర ప్ాాింతములలో గూడ్ా అదే విధ్ముగా భూభాగముల క్దలిక్లప 
అయిదు వేల సింవత్రములపగా జర గ నవని చార తాక్ ఆధారములప గలవు. పశిామ తీరమున, శ్రరక్ృష్ణు ని దావరకా 
పటిణమునె దీవి అరేబియన్ సముదాములోనిక ిమునిగ నదధ. సముదావిజాా న శాసత రజాులప ఆ పటిణమును పర శ్రలిించి 
కెమెరాలతో చితీాక్ర ించారు. అలాగే తూరుపు తీరమున నునె విశాఖపటిణము రామక్ృష్ు బీచ్ దగిర బింగాళాఖాత 
సముదాములోనిక ి‘విశాఖ సావమి” దేవాలయము పురాతన కాలమున మునిగ నదధ. మహాబలిపురిం సముదా తీర ప్ాాింతిం 
దగిర గూడ్ా పలేవుల కాలపు ప్ాాచీన దేవాలయములప కొనిె సముదాములోనిక ిదధగ ప్ో యినవి!   
            పురాతతవ శాసత రజాులప గుజరాత్ క్చ్ ప్ాాింతమున నరమదా నదధ అరేబియా సముదాములో క్లసల చ ట, కీరసుత  
పూరవము మూడువేల సింవత్రముల కిరతము హరప్ాు సింసకృతిక ిచజిందధన ధో లావె రా అనే మహా నౌకా పటిణమునెట ే  
క్నుగొనాెరు. గత అయిదువలే సింవత్రములలో ఆ పాదేశ్మున భూమి సముదామటిమునక్ప చాల ప్  క ిలేచినట ే గా 
తజలపసుత నెదధ! హిమాలయములనుించి గింగ, యమునా, నదులప ప్ాారింభ మయి పావహ ిసూత , తూరుున బింగాళా 
ఖాతములోను క్లపవగా, సరసవతి నదధ గుడ్ా కొనిె వేల సింవత్రముల పూరవము హిమాలయముల నుించి 
ప్ాారింభమయి పశిామమున అరేబియా సముదాముదాములోను క్లిసలదధ. ఆ తరువాత కాలమున సరసవతి నదధ సటింధ్ు, 
రాజసాథ న్ ప్ాాింతములలో భూమి ప్  క ిలేవడము కారణముగా, పావాహమునక్ప అడ్ము క్లిగ , ఇసుక్ మేటతో ఎడ్ార గ మార  
అింతరాధ నమైెనదధ.  
           అదేవిధ్ముగా పురాతన కాలమున కావేర  నదధ చజనె ె  పాక్కగా పావహిించి పులికాట్ సరసు్లో క్లిసలదధ. పులికాట ను 
ప్ాాచీన  'సింగము' సింసకృతీ కాలమున (2300- 2000 సింవత్రముల పూరవము) “పాళయ కావేర ” అని ప్టలిచేవారు! ఆ 
తరువాత కాలమున భూమి ప్  కి లేవడము కారణముగా కావరే  నదధ తన గమనమును మారుాకొని -మెటయి రు, భవాని-
సలలిం, తిరుచిా - ప్ాాింతముల మీదుగా   కావేర పటిణమున సముదాములో క్లిసటనదధ. క్ృష్ు , కావేర  నదులలో రెిండు వేల 
సింవత్రముల పూరవము పాసుత త తీర ప్ాాింతముల నుిండ్ ిచాలా లోపలి దాకా, గీరక్ప, ర మన్ దేశ్ నౌక్లప వెళే్ల మన 
దేశ్ముతో వాూప్ారము చేసటనట ే  చార తాక్ ఆధారములను పురాతతవ శాసత రజాులప నిరూప్టించారు. గత 1500 
సింవత్రములపగా ఆ తీర ప్ాాింతముల భూమి ప్  క ిలేవడము కారణముగా ఆ నదులప నౌకాయానమునక్ప వీలప లేక్పిండ్ా 
మార నవి.(+ చూడుడు: ప్ాదసూచి-)  
            ఈ మధ్ూ  కాలములో గూడ అరేబియా సముదా తీరప్ాాింతములో   ప్ాకిసాత న్, పడ్ి్  జీర్, గావడర్, అనే చ ట 2013 
స ప్ ి ింబర్ 24 తేదీన భూక్ింప్ానింతరిం బురద, రాళేతో నిిండ్ిన (Mud-volcano) ఒక్ కొతత  దీవపము భూమి ప్  క ివచిా 
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ఏరుడడము జర గ నదధ! ఈ ప్ాాింతమున అరేబియన్ సముదాప్ాాింత ప్లే ట్,  యూర ప్ట్ ఖిండము ప్లే ట్  కిరిందక్ప చొచుాకొని 
ప్ో వడము కారణముగా నిరింతరింగా ప్లే ట్ టెకటి నిక్స క్దలిక్లప, ఊరధవ చలనములప, భూక్ింపములప,  సింభవిసుత నెవి. 
ఉదాహరణక్ప - ప్ాకిసాత న్  లోని నె రుతి సముదా తీరమున 7.2 మాగ ెటయూడ్ గల భూక్ింపము 2011జనవర్ 18న 
సింభవిించినదధ. 

తజనుగు క్వితవములో భూభౌతిక్ రహసూములప వెలేడ్ి     
               పదధహనేవ శ్తాబాద నిక ిచజిందధన మహాక్వి శ్రరనాథుడు "పలాెట ివీర చర తా" అనే దధవపద రచనలో, బాహమ యొక్క 
సృష్టి లో భూమిమీద కాలానుగుణముగా జర గే భౌతిక్ పర ణామములప, చరాచర జీవములలోను జర గే మారుులప గూర ా 
వివర ించాడు! # ( చూడుడు: ప్ాదసూచి)-                                                 

“బాలచిందుా డు తలేితో భౌతిక్ రహసూములప తజలపపుట”:                                                                                                  
“చజడని పదారధముల్డ సీమలో లేవు               148                                                                                                                        
చజడును గట ే ను నదుల్డ చజట ే ను లతలప 
సించార  జీవముల్డ సమయుచునుిండు    150                                                                                                                                               
సమసటనజీవముల్డ జనియిించుమరల 
జడపదారథింబులప చజ తనూమొిందు  152                                                                                                                 
*ప్ లియదొ క్కటివిను బొ తిత గానపెుడు 
పుటిదు కొర తత దధ భూమిలోపలను        154                                                                                                                                
ప్ో యినదానిని ప్ో యిెనటించు  
ఉనెదానిని చూచి యునెదటించు 156                                                                                                                                 
భావిింపగారాదు పడతిర క్నుము                             
కాలవశ్ింబున గలపదారధములప          158                                                                                                                         
రూపభరదింబుల రూఢిగాబొ ిందు                                                                                                                                                 
ధ్ర బాహమవాా తలప తప్టుింపరాదు."   160                                                                                                                                       
*(నితూిం పరమాణురూపిం అని తార కక్పల మతము క్ూడ)     
బాల చిందుా డు తలేి ఐతమమక్ప వె రాగూ ఉపదేశ్మున క్రమరహసూముగా  జనన-మరణ నితూతవ చక్రము 
గుర ించి   తజలపపుట: 
ఇట వింటి మానవుడ్ీ దేహమెడలి  60 
పో్ యి కొనాెళీక్ప బుట ి ను మరలి 
క్రమరహసూముల్డ గాించినవారు  62   

భూమి యొక్క  జియోమాగెెటిక్స ధ్ుా వములప   
              భూమియొక్క జియోగార ఫటక్ల్డ (poles)ధ్ృవములక్ప భనెముగా జియోమాగెెటిక్స (poles) ధ్ృవములప నునెవి. 
అవి సటథ రముగా ఒక్ చ ట నుిండక్ జియోగార ఫటక్ల్డ ధ్ృవముల చుటయి  బొ ింగరిం వలే తిరుగుతూ వునాెయి. అింతేగాక్ 
పాసుత తము ఉతత ర-దక్షిణముగా నునె మాగెెటిక్స ప్ో ల్డ్ పూరవ కాలింలో దక్షణి-ఉతత ర ధ్ుా వములపగా నుిండ్వేి. ఆవిధ్ముగా 
మాగెెటిక్స ప్ో ల్డ్ ప్ లార టీ చాలా మిలియనే సింవత్రములపగా, నిరింతరింగా మారుతూవునెట ే  శాసత రజాులప భూమిమీదధ 
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ప్ాాచీన కాలపు రాతిప్ రలను పర శ్రలిించి తజలపసుక్పనాెరు. భూమి యొక్క జియోమాగెెటకి్స డ్పి్ట్ ఈకేవటర్ 1910-20 
దశాబద ములో క్పింభకటణము, ప్ాిండ్చిేార , చజనె ె లమీదుగా వెళతతూవుిండ్ినదధ. ఆ కారణము చేతన ేక్పింభకటణములో శ్రర 
మాసిర్ సట.వి.వి. గారు తమ యోగమును ప్ాారింభించారు! పుదుచేా ర  లో శ్రర అరబిిందో  గారు వార  యోగ సాధ్న చేశారు! 
హిమాలయ పరవతములప భూమి మీదధ సర వనెపరవతములప. వాని ప్  న ప్ాాణ వాయువు గాలి పలపచగా నుిండ్,ి 
అింతర క్షమునుిండ్ ివచుా కాసటమక్స కిరణముల తీవాత చాలా ఎక్పకవగా నుిండడము కారణముగా శ్రర మాసిర్ గారు, ఇింకా 
అనేక్ మహా యోగులప అక్కడ తమ సూక్షమ (ఈధ్ర్) శ్రీరములతో తపసు్ చేసుత నాెరు.  

జీవ పర ణామము (Biological Evolution), మానవ పర ణామము (Human Evolution)       
          భూమి మీద గల జీవ రాసులనీె ఏక్ క్ణమునుించి వివిధ్ పర ణామములతో పాసుత తమునె రూపములక్ప మారుు చజనిద  సటథ రమైెనవి 
అని చారేెస్ డ్ార వన్ అనే శాసత రజాుడు (1809-1882) నిరూప్టించాడు. ఆ క్రమములో మానవుడు ఉతకృషి్మైెన జీవి. అతని పర ణామక్రమము 
అింతా మాతృగరభములో నవ మాసములలో అిండ దశ్ నుిండి్ మానవ దశ్ వరక్ప పూర తగా ప్ ిందధ జనమ తీసుక్పింట నాెడు - భూమిమీద 
జీవ పర ణామ చర తా నింతటిని మానవుడు మాతృ గరభములో జాప్టత కి తజచుాకొింట నాెడు! “Ontology recapitulates phylogeny” (ఎరెసి్ 
హెకెల్డ: 1834-1919). మానవ గరభములో ప్టిండ పర ణామము గుర ించి ఇింగేిండు దేశ్మున హయూమన్ ఎింబిాయోలజీ డి్ప్ారిెమింట్, కేింబిాడెి్ 
యూనివర ్టీలో 1958-59 సింవత్రముల మధ్ూను ప్ ా ఫ సర్ విసా్ రామచిందా రావు గారు పర శోధ్న చేసారు. మన భాగవతములో 
పరమాతమ యొక్క దశావతారములప జీవ పర ణామ క్రమమునక్ప సామూముగా నునెవి!   
            అయినపుటికీ మానవుని జీవ క్ణములోను, నాడీ్మిండలింలోనూ ఇింకా మారుు వసలత  గాని  మానవ శ్రీరములో శాశ్వతతవము 
సాధ్ూము కాదని ఆ లక్షూసాధ్నకెై మాసిర్ సట.వి.వి. గారు తమ యోగములో సాధ్న చేసారు. శ్రర మాసిర్ గారు పాసుత త మానవ శ్రీరములలో 
శాశ్వతతవ సాథ పనకెై పరమాతమ యొక్క సింక్లుమును బీజము రూపమున 1910లో హేలీస్ కామెట ి లో  పావేశ్బటటాి రు. ఆసింక్లుము 
కారణముగా మానవునిలో సూపర్ (అతి) సూక్షమ శ్రీరము మానవునిలో ఏరుడును. అదధ గరహముల, నక్షతాముల  శ్క్పత ల 
నధధగమిించినదధగ నుిండును.     జీవక్ణములలో మారుు గుర ించి శ్రర అరబిిందో  గార తో నునె శ్రరమతి  మీరా(మదర్) గారు గూడ్ా 
అట వింటి సాధ్న చేసటనట ే  ప్ాిండి్చేార    ఆశ్రమము వార  పాచురణల దావరా తజలపసుత నెదధ. గత నాలపగు దశాబద ములలో డి్ఎన్ఏ, 
హయూమన్ జెనలమ్ లలో జీవ  పర ణామము గుర ించి ఇింకా విసత ృతముగా పర శోధ్నలప జరుగుతణనెవి.    

పరమాతమ, జీవాతమల శాశ్వతతవము (Eternity of Paramatma and Jeevatma) 
              "సరవిం ఖలివదిం   బాహమ ", "అయమాతామ బాహమ ", అని 1300 సింవత్రాల కిరతము ఆదధ శ్ింక్రాచారుూలవారు, 
"జీవులిందర క ిఒక్డ్ ేఅింతరాతమ' అని 700 సింవత్రాల కిరతము శ్రర అనెమాచారుూలప తజలిప్ారు! భూమి మీదధ జీవాతమలప 
అనీెపరమాతమ పాతి రూప్ాలప. అనెమాచారుూల వారు పరమాతమ శ్రర హార ని, అనగా శ్రర వేింక్టేశ్వరసావమిని "అనిె 
మింతాములప ఇింద ేఆవహిించజను, వనెెతోట ిక్లిగే నాక్ప వెింక్టేశు మింతాము", "ఎనెటిక ీచజడని మిందు, అనిె ర గములక్ూ 
మిందు" అని, ప ర్సుత తిించారు. అనెమాచారుూని కీరతనలక్ప, మన మాసిర్ సట.వి.వి. గార  ప్లయారుక్ప   చాలా భావ 
సామూమునెదని నేను ఒక్సార  చజప్టుత ేశ్రర AVS గారు"అవునయాూ, చాలా నరమగర భతమైెన సామూమునెదధ" అనాెరు!  ఒక్ 
సార  గురుదేవులప VPS గార  శ్రరమతి మహాలక్షమమమ గారు 1964-65 సింవత్రములో నాతొ ఈవిధ్ముగా చజప్ాురు -"మాసాి రు 
గార  యోగము పర పూరుమైె తపుక్ భూమిమీద మానవులక్ప శాశ్వతతవము లభసుత ిందధ. అపుుడు మన దేవాలయముల 
లోని దేవతలిందరు గూడ్ా తమక్ూ అదే విధ్ముగా మానవజనమ శాశ్వతతవముతో కావాలని వీధ్ులలో పరుగెతణత తారు!"                                       

                నా అమమగారు శ్రరమతి లలిత 1993 సింవత్రమున స ప్ ి ింబర్ నెలలో మూడు ర జులప అసవసుథ ల  , 16 వ తదే ీరాతి ా
11:30 గింటలక్ప సలలిం హాసటుటల్డ లో శ్రీరము విడచి క్నుమరుగైెనారు. ఆ తరువాత మా నాయనగారు ఢిలేీ లోని నాక్ప ఫో ను 
చేసలత , ఆ సమయమున ఢిలేీలో ప్ దద వరశము పడ్ ిఫో నులప పలపక్లేదు.  అింతేకాక్ ఆ సమయమున నాక్ప విపరీతమైెన 
తలనొప్టు మైెగేరన్ క్లిగ  రాతి ాబాధ్లో నుిండగా నాక్ప మా అమమగారు క్నిప్టించారు. వారు నా నాయన గార తో "మీ తిండ్ిా గారు 
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ఫ  రవూర నుిండ్ ివచాారు, వార  సదుప్ాయములప గమనిించిండ్"ి అింట నెట ే  నాక్ప తజలిసటనదధ! అపుటిక ేనా తాత గారు 
అప్ాురావు గారు శ్రీరిం విడచి 17 సింవత్రముల  నవి! ఆ తరువాత ఉదయము 9:30 గింటలక్ప నాక్ప నా తిండ్ిా గార  
టెలిగార మ్ అిందధనదధ! నా అమమగారు క్నుమరుగైెన తరువాత ఒక్ సార  నేను శ్రర శ్రరనివాసాచారుూలప గార తో నా అమమగారు తిర గ  
జనమ తీసుక్పింటారా అని పాశిెించగా ఈవిధ్ముగా తజలిప్ారు “శాశ్వతతవము గుర ించి సాధ్న చేసటన శ్రర మాసిర్ సట.వి.వి. గారు, 
మదర్ వెింక్మమ గారు, గురుదవేులప పాభాక్ర శాసటత ర గారు, శ్రరమతి మహాలక్షమమమ గారు, హిమాలయములలో తమ సూక్షమ 
శ్రీరములతో నునాెరు. వార తోబాట  ఇింకా అనేక్ మహా యోగులప అక్కడ తమ సూక్షమ (ఈధ్ర్) శ్రీరములతో తపసు్ 
చేసుత నాెరు. వార తోబాట  మాసిర్ యోగ సాధ్క్పల  న శ్రర విసా్ అప్ాురావు గారు, శ్రరమతి లలిత గారు, ఇింకా ఇతర శిష్ణూలూ, 
వునాెరు. వారిందర క ితిర గ  జనమ తీసుకటవలసటన అవసరము లేదు. భూమిమీద శాశ్వతతవము భవిష్ూతణత లో జర గ నపుుడు 
వారిందరు శ్రర మాసిర్ గార తో తమ శ్రీరములతో తిర గ  రాగలరు” అింతేగాక్ శ్రర సుిందర శివరావు గార తో ఒక్ సార  వారు శ్రర 
మాసిర్ గారు శాశ్వతతవము నలెకొనినపుుడు ముింబట  దగిర అరేబియా సముదాములో ఒక్ దీవి ప్  క ివచిా దానిమీద 
పాతూక్షమవుతారని, ప్ాకిసాత నులోని చాలా భూభాగము కిరిందక్ప దధగ  సముదాములో క్లిసటప్ో తణిందధ అని తజలియచేసారు!  

ఇింకా వివరములక్ప చూడుడు: (References): >>> 
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అనుబింధ్ము:  “భృక్త రహిత తారక్ రాజ యోగము, దాని పరమారథము”నక్ప 
సృష్టి  క్రత బాహమల యొక్క వయసు్ 

               భారతీయ వదేాింత గరింధ్ము భాగవత పురాణము ఆధారముగా సృష్టి  క్రత బాహమ యొక్క ఒక్ దధనమునక్ప 
4.32 బిలియన్ సింవత్రములప (భూమియొక్క కాలమానము పాకారము)సమానము. అనగా 432 కటటే సింవత్రములక్ప 
సమానము! బాహమ యొక్క ఒక్ కాసటమక్స# దధనమును 14 కాలభాగములప (ప్ీర యడుే )గ విభజిింప బడ్ినవి. అట వింటి 
6ప్ీర యడుే  పూర త అయి మన భూమి పాసుత తము 7వ భాగములోనునెదధ. 

 పాతీ కాల ప్ీర యడుక్ప ఒక్ మనువు అనే పర ప్ాలక్పడు నియమిించబడ్ినాడు. ఆ మనుపర ప్ాలన 
కాలమునక్ప మనవింతరము అనే ప్లరు గలదు.  

 పాసుత త మనవింతరమును వె వసవత మనువు పర ప్ాలిసుత నాెడు.  
                                 అతను సూరుూని క్పమారుడు.  

 #ఒక్ కాసటమక్స దధనము (పగలప, రాతిా క్లప్ట)ను  రెిండు క్లుములపగా గూడ పాసాత విించారు.     
 నేటి  వరక్ప  గడచిన  మనవింతరముల  ప్లరుే  : - 

1. సావయింభువ మనవింతరము -   సృష్టి  యొక్క ఆదధ(ప్ాారింభము) 
                                            ధ్ుా వుని ఉప్ాఖాూనిం (అింతరాి థ) 
                భగవింతణని నృసటింహావతారము, పాహేాదుని సింరక్షిించుట 

2. సావర చిష్ మనవింతరము -     సురత చక్రవర త ఉప్ాఖాూనిం 
3. ఉతత మ మనవింతరము   
4. తామస మనవింతరము - గజేిందామోక్ష ఉప్ాఖాూనిం 
5. రెైవత మనవింతరము –  
6. చాక్షుష్ మనవింతరము - క్షీరసాగరమధ్నిం ఉప్ాఖాూనిం 
7. పాసుత త మనవింతరము: వె వసవత మనవింతరము నడచు చునెదధ. 

 ఇింక్ను 7 మనవింతరము లప గడువవలసటనదధ.  
 పాతీ మనవింతరము 71మహాయుగముల కిరింద విభజిింప బడ్ినవి. మన భూమి పాసుత తము 

వె వసవత మనవింతరములో 28వ మహాయుగము లో నునెదధ.   
 ఒక్ క్లుింలో రెిండు మహా యుగములపిండును. ఒక్ క్లుమునక్ప 4.32 బిలియన్ లేక్ 432 కటటే 

సింవత్రములప సమానము. 
 పాసుత తము 14 క్లుములప అనగా 28 మహా యుగములప గడచినవి. అనగా 12,096 కటటే 

సింవత్రములప గడచినవి. 
 పాసుత త మనవింతరములో,  శేవత  వరాహ క్లుింలో పాధ్మ భాగమున భగవింతణని 

వామనావతారిం, క్ృషాు వతారిం గడచినవి. 
 పాతీ మహా యుగములో 4 యుగములప ఉిండును. అవి:    

 క్ృత యుగము   1,728,000 సింవత్రములప  
 తేాతా యుగము  1,296,000 సింవత్రములప 
 దావపర యుగము 894.000 సింవత్రములప 
 క్లి యుగము        432,000 సింవత్రములప 
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 మొతత ము మహాయుగమున 432 కటటే సింవత్రములప 
 మనము పాసుత తము వె వసవత మనవింతరములో శేవత  వరాహ క్లుింలో పాధ్మ 

భాగమున, క్లి యుగము పాధ్మ భాగమున వునాెము! 
         ఇింకా వివరములక్ప చూడుడు: 
            1. http://www.encyclopediaofauthentichinduism.org/articles/48_the_exact_calculations.htm 

                    The exact calculations of the age of Brahma and the existing manvantara according to the     
                       Bhagawatam. 

                2. https://www.speakingtree.in/blog/age-of-universe-and-brahma-as-calculated-in-vedas    

3. https://www.speakingtree.in/blog/manvantaras-mystery-we-are-presently-in-the-kaliyuga-of-the-28thmahayuga-of-the-7th-manvantara                                       
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Kalpa_%28aeon%29    
 

                

ఆధ్ునిక్ ఖగ ళ భౌతిక్ శాసత రము (Modern Astrophysics) ఆధారముగా మన      
                          సౌరక్పట ింబము, భూమి యొక్క వయసు్ 

            ఇమానుూవల్డ  సలవడనలోరి్ (29 జనవర ,1688 – 29 మార్ా,1772), ఇమానుూవల్డ కాింట్ (22 April 1724 –12 
February 1804), ప్టయరేర-స  మన్ లాప్ాే సు (23 March 1749 – 5 March 1827)    అనే ముగుి రు శాసత రజాుల పర శోధ్నల 
ఆధారముగా  “నెబుూలార్ మోడల్డ  హెైప్ో ధీసటస్” ఏరుడ్ినదధ. ఆ సటదాధ ింతము పాకారము  మన సౌర  క్పట ింబము  విశ్వములో 
ఒక్ ప్ాల పుింత నుిండ్ి ఏరుడ్నిదధ. మొదట ప్ాల పుింతలోని ఒక్ చినె భాగము గురుతావక్రిణ శ్కిత  విచిానెము 
(గార విటేష్నల్డ కొలాప్ట్్ - gravitational collapse) కాగా సౌర క్పట ింబముగా ఏరుడ్నిదధ.  
            సౌర క్పట ింబము ప్ాారింభము, దాని పర ణామము 4.6 బిలియన్ సింవత్రముల కిరిందట ప్ాారింభమైెనదధ.  
గార విటేష్నల్డ విచిానెతి లోని ముఖూమైెన భాగము కేిందాములో సూరూ గరహము  కిరింద నిలచిిందధ. మిగతా భాగము 
పో్ా టలప్ాే నెటరీ డ్సిుక (proto-planetary disc mass) గడ్ గా మిగ లినదధ. ఆ డ్సిుక గడ్ నుిండ్ి భూమి, తదధతర గరహములప, 
చిందా ఉపగరహము, మిగతా ఉపగరహములప, ఉలకలప(ఆస ి రాయిడ్్) వగైెరాలప ఏరుడ్నివి. తరువాత భూమి పూరు గరహముగా 
ఏరుడుటక్ప  + 20 మిలియన్ సింవత్రములప పటిి వుిండవచుాను.    
ఇింకా వివరములక్ప చూడుడు: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Formation_and_evolution_of_the_Solar_System   

 https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_Earth   

 https://en.wikipedia.org/wiki/Nebular_hypothesis    
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